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Ordförande 
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Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 

 
 
Inger Bjon, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Måndag 10.3.2014, kl. 18  
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
61 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
62 §. PROTOKOLLJUSTERING 
63 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
64 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
65 §. KOMMUNSTYRELSEN   Frågestund 
66 § KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Offertbegäran 
67 §. FÖRVALTNING  Vasa förvaltningsdomstols anhållan om bemötan- 
  de; Samkommunen Optimas beslut om flyttning av  
  artesanutbildning 
68 §. FÖRVALTNING  Tapani Myllymäkis rättelseyrkande; kommunsty- 
  relsens § 45 
69 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Social- och hälsovårdsministeriets anhållan  
  om utlåtande;  utkast till regeringsproposition om 
  lag om ordnandet av social- och hälsovården 
70 §. BUDGET 2014    Anslag för firande av veterandagen 
71 §. SAMKOMMUNER     Mellersta Österbottens förbunds anhållan om  utlåtan- 
  de; landskapsplan 2030 och landskapsprogram  
  2014-2017 
72 §. TRAFIK     NTM-centralens anhållan om utlåtande; Ab Haldin  
  & Rose Oy:s ansökningar om tillstånd för linjeba- 
  serad trafik 
73 §.  PLANER     Program för integrationsfrämjande 
74 §. UTLÅTANDE  Miljökonsekvensbedömningsprogram för litium- 
  provinsen i Mellersta Österbotten/Keliber Oy 
75 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
76 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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Sammanträdesdatum 
10.3.2014 
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5/88 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

61 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 5 mars 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
________________________ 
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Sammanträdesdatum 
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Sida 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

62 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Bengt-Johan Skullbacka att justera proto-
kollet. Protokollet justeras den 12 mars 2014. 
 
BESLUT:  
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
________________________ 
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Sammanträdesdatum 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

63 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att ta § 66 före § 64 och § 65 i och med att konsult Pirjo Rah-
konen fanns på plats för att belysa § 66. 
________________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

64 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 

Enligt 51§ i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller 
en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrelsen. 
Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling. 
 
Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndens verksamhet och 
aktuella frågor. 
 
Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen: 
  
 - Terjärv kommundelsnämnd 17.4.2013 
 - Terjärv kommundelsnämnd 15.5.2013 
 - Terjärv kommundelsnämnd 26.6.2013 
 - Terjärv kommundelsnämnd  5.9.2013 
 - Terjärv kommundelsnämnd 15.1.2014 
 - bildningsnämnden 6.2.2014 
 - miljönämnden 18.2.2014 
 - kultur- och fritidsnämnden 19.2.2014 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med KD:s förslag. 
________________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

65 §. KOMMUNSTYRELSEN  Frågestund 

Kommunsekreteraren: 

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen informerades om följande ärenden: 
 
- att tekniska chefens tjänst är lediganslagen 
- att bokslutet tas upp 24.3.2014 
- att kommunstrukturutredningarna inleds 
- tidtabell för saneringen vid Ådalens skola 
- att utredningsman i Jakobstadsnejdens kommunstrukturutredning har föreslagits -  
styrgruppen väljer 
________________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 43/2014 
 
 
66 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Offertbegäran 

Kommundirektören: 

Avtalsperioden för gällande avtal om upphandling av köks- och städfunktioner i Kronoby 
kommun upphör per 31.7.2014. Avtalet har varit i kraft sedan 1.8.2009. 
 
Förberedelser och diskussioner inför en ny offeromgång har förts under år 2013. Karleby 
stad som värdkommun för social- och hälsovårdssamarbetet har hörts i frågan. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att följande offertförfrågan följer samma principer och 
omfattning och tidsperioder som nu gällande, men att ett antal preciseringar vad gäller kvali-
tetskriterierna på matsidan gjorts samtidigt som erfarenheterna från städsidan bidrar till att 
mera noggranna dimensioneringar kan göras.  
 
Konsult Pirjo Rahkonen / PTT Consult deltar i mötet och presenterar offerthandlingarna. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att offerter inbegärs på köks- och städfunktioner gällande från 
1.8.2014 enligt offerthandlingar som presenteras på mötet. 
 
Konsult Pirjo Rahkonen / PTT Consult presenterade offerthandlingarna detaljerat. 
 
Mikaela Dahlbacka föreslog att mötet ajourneras till en senare tidpunkt och stöddes av Elisa-
beth Hagström. Företogs omröstning. De som röstar på KD:s förslag röstar "ja" och de som 
röstar på Dahlbackas förslag röstar "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Byggmästar, Filppula, 
Hongell, Skullbacka och Storbacka) och 4 "nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström och Ri-
ippa). KD:s förslag vann omröstningen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion och omröstning att godkänna KD:s förslag. 
________________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 159/2013 
 
 
67 §. FÖRVALTNING Vasa förvaltningsdomstols anhållan om bemötande; Sam-

kommunen Optimas beslut om flyttning av artesanutbildning 

Kommundirektören: 

Kommunstyrelsen beslöt 23.9.2013 § 235 framföra rättelseyrkande över samkommunstyrel-
sens för Optima Samkommun beslut § 120/13 att förflytta artesanutbildningen från Terjärv till 
Jakobstad. Samkommunstyrelsen förkastade rättelseyrkan varpå kommunstyrelsen 
18.11.2013 § 291 beslöt anföra besvär. 
 
Vasa förvaltningsdomstol har med remiss 774/14, gett kommunen tillfälle att senast 
13.3.2014 ge bemötande gällande besvär över Samkommunstyrelsens för Optima Sam-
kommun beslut 29.10.2013 § 139. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 

Kronoby kommun vidhåller sitt yrkande på att Optima samkommuns beslut 29.10.2013 § 139 
om förflyttning av verksamheten för artesanutbildningen från Terjärv, Kronoby till Jakobstad 
upphävs, då beslutet står i strid mot gällande grundavtal, beslutet fattats med bristande eko-
nomiskt underlag och då medlemskommunerna, dvs. ägarna, inte har beretts tillfälle enligt 
grundavtalets stadgar p. 3.3 att framlägga förslag till utvecklande av samkommunens verk-
samhet. 
Optima samkommuns beslut har alltså tillkommit i oriktig ordning och beslutet måste därför 
upphävas.  
I ärendet hänvisas i övrigt till Kronoby kommuns besvärshandlingar. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_______________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 44/2014 
 
 
68 §. FÖRVALTNING Tapani Myllymäkis rättelseyrkande; kommunstyrelsens § 45 

Kommundirektören: 

Tapani Myllymäki har anfört rättelseyrkande mot kommunstyrelsens § 45 där kommunstyrel-
sen antecknat Myllymäkis skrivelse som ett initiativ. Tapani Myllymäki yrkar på att hans be-
slutsförslag borde ha behandlats som ett ärende och förts till omröstning då det erhöll under-
stöd. I yrkandet hänvisas till förvaltningsstadgan § 25 och kommunallagen § 59. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att förvaltningsstadgan § 17 entydigt fastslår att vid kommun-
styrelsens sammanträden avgörs ärenden på föredragning av kommundirektören. I förvalt-
ningsstadgan § 25 som berör mötesrutiner förtydligas frågan om hur ärenden som inte har 
meddelats på förhand genom att ingå i föredragningslistan (möteskallelsen) trots det kan 
upptas till behandling på mötet. Också dessa ärenden upptas till behandling enligt bestäm-
melserna i § 17 dvs. på föredragning av kommundirektören. 
 
Kommunallagen § 59 reglerar röstningsförfarandet i kommunalt organ. Denna paragraf är 
inte aktuell i denna fråga då ingen beredning förekommit, då ärendet inte upptagits till be-
handling och då Tapani Myllymäkis skrivelse upptagits som initiativ, vilket framgår av det 
justerade protokollet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen torde med beaktande av ovan anförda argument förkasta rättelseyrkandet 
som obefogat. 
 
Bertel Riippa anmälde jäv i ärendet och föreslog att även KD och styrelseordförande borde 
göra detsamma. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 3/2014 
 
 
69 §.   SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Social- och hälsovårdsministeriets anhållan om utlå-

tande;  utkast till regeringsproposition om lag om ordnandet 
av social- och hälsovården 

Kommundirektören: 

Beredningsgruppen för en lag om ordnandet av social- och hälsovården, tillsatt av social- 
och hälsovårdsministeriet, har utarbetat en slutrapport där reformens huvudprinciper fast-
ställs.  Dessa principer grundar sig på statsminister Katainens regeringsprogram och reger-
ingens preciserade riktlinjer. 
 
Rapporten har enligt uppdrag gjorts i form av en regeringsproposition.  Regeringspropositio-
nen om lagen om ordnandet av social- och hälsovården innehåller bestämmelser för ordnan-
det och finansiering av sociall- och hälsovårdsministeriet. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet har gjort en PowerPoint-presentation om strukturreformen 
inom social- och hälsovården. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna och övriga som nämns i sändlistan ge 
sina utlåtanden om lagförslaget.  Begäran om utlåtande och lagförslaget finns på social- och 
hälsovårdsministeriets internet adress. http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot . Bered-
ningsgruppens förslag till regeringsproposition har kompletterats genom att lägga kapitel 4-6 
i den allmänna motiveringen (bl.a. konsekvensbedömning) och kapitel 2-4 i detaljmotivering-
en (bl.a. förhållande till grundlagen och lagstiftningsordning), som utarbetats genom tjänste-
mannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. 
 
KD:S FÖRSLAG. 
 
Kronoby kommun avger ett utlåtande enligt enkäten, Bilaga 1/69 § av 10.3.2014.  Kronoby 
kommun vill särskilt framhålla att lagstiftningen och modeller för förverkligande bör erbjuda 
reella möjligheter för mindre kommuner och språkminoriteter att utveckla fungerande närser-
vice genom att i lag stadga om särskilda organ inom upprätthållande organisation för dessa 
frågor. 
 
Elisabeth Hagström föreslog att svaret i Webropolenkätens fråga 20 ändras från b) majori-
tetsbeslut enligt kommunernas antal till c) ett majoritetsbeslut enligt invånarantal. Förslaget 
vann inget understöd.  
  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_______________________ 
  

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
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Dnr: KST 19/2014 
 
 
70 §. BUDGET 2014   Anslag för firande av veterandagen 

Kommunsekreteraren: 

Den nationella veterandagen firas i år för tjugoåttonde gången söndagen den 27 april.  Mot-
tot för årets veterandag är ”Kiitollisina kohti tulevaisuutta - Tacksamma emot framtiden”. Hu-
vudfesten ordnas i St. Michel. 
Finlands kommunförbund och den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att 
landets kommuner medverkar i firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och 
evenemang. 
 
Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina 
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats turvis i kommundelarna. 
Årets fest hålls lördagen den 27 april kl. 14.00 i Nedervetil. Festtalare är i skrivande stund 
oklar.  
 
Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i 
kommunen.  De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och 
annonsering. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2014. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_______________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 38/2014 
 
 
71 §.      SAMKOMMUNER            Mellersta Österbottens förbunds anhållan om utlåtande; 

landskapsplan 2030 och landskapsprogram 2014-2017 

Kommundirektören: 

Mellersta Österbottens landskapsplan 2030 och landskapsprogram för åren 2014 – 2017 har 
tillställts kommunen för utlåtande, Bilaga 1/71 § av 10.3.2014, till föredragningslistan. 
 
För landskapets del kan konstateras att den åldrande befolkningen där andelen 65+ utgör en 
allt större andel av befolkningen utgör ett strukturellt problem. Sysselsättningsläget är relativt 
gott och områdets självförsörjningsgrad är god. 
Målen i planen är bl.a. tillväxt och ökat välmående. Internationalisering och kommunikationer 
är centrala utvecklingsteman. 
Kronoby kommun vill särskilt framhålla betydelsen av goda trafikförbindelser s. 17 – 18, där 
järnvägen, det centrala vägnätet och flygfältet särskilt skall lyftas fram för att stöda regionens 
”nåbarhet” (saavutettavuus). 
Kronoby kommun önskar understryka betydelsen av att temaområde 4, s. 20, ”nåbarhetens 
förbättring” särskilt lyfts fram som det viktigaste temaområdet för programperioden 2014 – 
2017. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen omfattar ovanstående förslag till utlåtande. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet till nästa möte. 
_______________________ 
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Kommun- 
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Dnr: KST 37/2014 
 
 
72 §.     TRAFIK           NTM-centralens anhållan om utlåtande; Ab Haldin & Rose Oy:s an-

sökningar om tillstånd för linjebaserad trafik 

Kommunsekreteraren: 

Närings-, trafik- och miljöcentralen begär kommunens utlåtande om Ab Haldin&Rose Oy:s 
ansökan om tillstånd för linjebaserad trafik. Utlåtandet bör vara NTM-centralen tillhanda före 
14.3.2014. 
 
Ansökan berör tillstånd som gäller tillstånden nr L10-122 Jakobstad-Kronoby-Karleby och 
500714 (L10-143) Jakobstad-Karleby och Jakobstad-Kronoby-Karleby. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att invända mot Ab Haldin&Rose Oy:s ansökan om tillstånd för 
linjebaserad trafik. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_________________________ 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 176/2013 
 
 
73 §.  PLANER     Program för integrationsfrämjande 

Kommundirektören: 

Integrationsprogrammet, Bilaga 1/73 § av 10.3.2014, ger en tydlig och överskådlig presenta-
tion av invandringen i Finland och av särskilt i vår region. 
Invandringen är en strategisk del av regionens utvecklingsarbete och det är därför av största 
vikt att invandring i alla former sker enligt de riktlinjer och målsättningar som ställs i pro-
grammet för åren 2014 – 2017. 
Förvaltningen av integration är på kommunal och regional nivå inte helt utvecklad och söker 
sina former. Programmet ger en bas för fortsatt utveckling av förvaltningen i samarbete sek-
torer och kommuner emellan. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att integrationsprogrammet 2014 – 2017 godkänns. Beslutet meddelas samarbets-

nämnden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet till nästa möte. 
_______________________ 
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Dnr: MILJ 6/2014 
 
 
74 §.     UTLÅTANDE     Miljökonsekvensbedömningsprogram för litiumprovinsen i Mellersta 

Österbotten/Keliber Oy 

Miljönämnden 18.2.2014 
Det finländska gruvbolaget Keliber Oy planerar att utnyttja förekomsterna av litiumhaltigt mineral, spo-
dumen, i Outovesi, Leviäkangas, Syväjärvi, Rapasaari och Länttä, som ligger inom Mellersta Österbot-
tens litiumprovins. Bolaget har ett giltigt gruvtillstånd för förekomsten i Länttä i Ullava samt inmutningar 
i andra förekomster. Man planerar att öka den mängd malm som bryts i Länttä så att den årliga mäng-
den blir högst 350 000 ton per år. Malmen transporteras för bearbetning till en litiumproduktionsan-
läggning, som bolaget planerar att bygga i Kalavesi. 
 
För projektet krävs en miljökonsekvensbedömning i enlighet med lagen och förordningen om förfaran-
det vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen (468/1994), MKB-förordningen (713/2006), eftersom 
den totala mängden metallhaltiga malmer som lösgörs är minst 550 000 ton om året. I miljökonse-
kvensbedömningen granskas olika alternativ för hur projektet kan genomföras och alternativens kon-
sekvenser. Målet är att ta fram information om projektets konsekvenser för människorna och miljön 
samt att öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter till delaktighet. Bedömningen är en 
förutsättning för att projektet skall kunna beviljas miljötillstånd. 
 
Miljökonsekvensbedömningsförfarandet inleds med att ett bedömningsprogram presenteras. I pro-
grammet beskrivs de utredningar som behövs för bedömning av projektets konsekvenser samt hur 
bedömningsförfarandet skall ordnas. Det egentliga bedömningsarbetet görs i enlighet med bedöm-
ningsprogrammet och kontaktmyndighetens, Närings-, trafik- och miljöcentralens, utlåtande. Resulta-
ten sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Innehållsförteckning samt ett sammandrag av bedömningsprogrammet för Keliber Oy:s projekt i Mel-
lersta Österbotten bifogas som Bilaga 1/11 § av den 18.2.2014. Kartor ingår i sammandraget. De pro-
jektalternativ som skall granskas är: 
 
Alternativ 0 (ALT 0), där brytningen inte startar och projektet inte genomförs. 
Alternativ 1 (ALT 1), samt 
Alternativ 2 (ALT 2), vilka båda innebär att malmbrytningen påbörjas. Transporten av malm sker längs 
samma vägsträckor i båda alternativen, men från Outovesi, Leviäkangas, Syväjärvi och Rapasaari 
brytningsområden finns två genomförbara rutter som skall utvärderas. Det renade vattnet från bryt-
ningsområdena leds till Perho å via Ullava å eller Köyhäjoki. I alternativ 1 leds vattnet från Rapasaari 
brytningsområde via Köyhäjoki och i alternativ 2 via Ullava å. I övrigt är alternativ 1 och 2 lika. 
 
Miljökonsekvenser som skall bedömas är  

 konsekvenser för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel 

 konsekvenser för mark, vatten, luft, klimat, växtlighet, organismer och naturens mång-
fald 

 konsekvenser för samhällsstruktur, byggnader, landskap, stadsbild och kulturmiljö 

 konsekvenser för utnyttjande av naturresurser, 
samt hur dessa sinsemellan påverkar varandra 
 
Speciellt följande konsekvenser skall bedömas: 

 konsekvenser för yt- och grundvatten, 

 buller och damm, 

 trafiken och dess konsekvenser, 

 risker för miljöskador samt 

 konsekvenser för landskapet 
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Enligt bedömningsprogrammet är projektets största konsekvenser de som drabbar vattendragen. I 
MKB-förfarandet beaktas att de planerade brytningsområdena tillsammans kan ge upphov till kumula-
tiva effekter och att torvproduktionen på samma område också orsakar miljökonsekvenser. 
 
Miljökonsekvensbedömningen görs under åren 2014-2015. 
 
Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende 14.2-14.3.2014 i Kaustby, Kro-
noby och Karleby. Skriftliga ställningstaganden kan inlämnas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Södra Österbotten senast 17.3.2014. 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen har inbegärt utlåtanden från kommunstyrelsen och miljönämnden i 
Kronoby inom samma tid, senast 17.3.2014. 
 
Ett evenemang där projektet presenteras ordnas för allmänheten 20.2.2014 i Kaustby. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av miljökonsekvensbedömningsprogrammet för litiumprovinsen i Mellersta Ös-
terbotten och ger synpunkter. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden har tagit del av miljökonsekvensbedömningsprogrammet för litiumprovinsen i Mellersta 
Österbotten och ger följande utlåtande: 
 
Miljönämnden konstaterar att den planerade malmbrytningen kommer att påverka vattendragen i Ne-
dervetil i Kronoby kommun. Samtliga litiumförekomster som ingår i projektet ligger inom Perho ås vat-
tendragsområde och vatten från brytningsområdena leds antingen via Ullava å eller Köyhäjoki å till 
Emmes Storträsket eller Storträsket. Sjöarna står i förbindelse med varandra och är en del av sjögrup-
pen i mellersta delen av Perho å. 
 
Alternativen som enligt bedömningsprogrammet skall utredas är enligt miljönämndens mening mycket 
lika. Endast avledandet av vatten från Rapasaari brytningsområde skiljer alternativ 1 från alternativ 2. I 
alternativ 1 leds vattnet via Köyhäjoki å och i alternativ 2 via Ullava å. Slutlig recipient i båda alternati-
ven är sjögruppen i mellersta delen av Perho å. Miljönämnden anser att i miljökonsekvensbedömning-
en borde utredas även andra alternativ, med syfte att minska belastningen på nämnda sjögrupp. 
 
Enligt bedömningsprogrammet skall de kumulativa effekter som kan uppstå då malmbrytning sker på 
flera områden bedömas. Man kommer också att beakta den omfattande torvproduktion som pågår på 
närliggande områden. Miljönämnden poängterar vikten av att dessa faktorer utreds noggrant. 

__________ 
 
Kommunstyrelsen 10.3.2014 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar miljönämndens utlåtande som sitt eget och sänder det till När-
ings- trafik- och miljöcentralen som Kronoby kommuns svar på begäran om utlåtande. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet till nästa möte. 
__________________________  
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75 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Kommunsekreteraren: 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
  

 - Planeringsgrupp för omändring av gamla biblioteket i Terjärv till dagvårdsut-
rymmen 6.2.2014 

 - Mellersta Österbottens förbund 17.2.2014 
 - Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta 19.2.2014 
 - Kvarnbo daghem, arbetsplatsmöte 27.2.2014 
 
b) Vasa förvaltningsdomstol: Avslag på kommunens och Minna Ingrams yrkan på förbud av 
beslutsverkställighet. 
 
c) Nedervetil FHJ-grupp: Namninsamling 2013, 2 131 undertecknade vädjar om mera bered-
skapstid för ambulansen stationerad i Nedervetil. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendena till nästa möte. 
___________________________ 
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76 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden. 
________________________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 61-67, 69, 72 och 74-76 (71, 73-76 § bordlagda) 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 70  
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
Paragrafer: 
 
 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
                   Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Kommunalbesvär, paragrafer: 68 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden 
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom 
bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god 
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 
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